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التقرير:

عقد اإلجتماع التاسع جمللس احملافظني بالقاهرة بتاريخ  22فرباير  2112عقب إنعقاد
اجلمعية العمومية للمجلس العربى التى عقدت دورتها الثالثة خالل الفرتة  22-22فرباير 2112

وطبقاً للقواعد املعمول بها خيصص إجتماع جملس احملافظني الذى يعقب اجتماع اجلمعية
العمومية العادى إلنتاا

الرئيس ونائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس وأمني الصندوق

كما مت عرض ومناقشة بعض املوضوعات ذات األهمية وهى:

 .1السعى لتوفير الموارد المالية الالزمة إلنشاء المقر الدائم للمجلس العربى للمياه.:
 .2موقف األكاديمية العربية للمياه.

 .3إنشاء مركز الملك محمد السادس الدولى للدراسات والبحوث فى الوطن العربى:
 .4مالمح خطة عمل المجلس فى المرحلة القادمة ()3102-3103
 .5تفعيل دور اللجان والشبكات المتخصصة التابعة للمجلس العربى للمياه.
 .2مقترحات تفعيل وتنمية الموارد المالية للمجلس  /اشتراكات العضوية لفئات القطاع
الخاص
 .2مقترح ضم أعضاء مراقبين دائمين إلجتماعات مجلس المحافظين.

أو ًال :إنتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية واختيار أمين الصندوق وترشيح
الشخصيات العامة واستكمال أعضاء مجلس المحافظين:
القرارات:

 .1أحيط اجمللس بقرار اجلمعية العمومية والذى إختذ بإمجاع اآلراء إختيار معاىل
الدكتور  /حممود أبو زيد رئيساً للمجلس العربى للمياه للدورة القادمة ()2115-2112

طبق ًا للمادة ( )12من الدستور.
 .2إنتاا

أ.د  /وليد عبد الرمحن -رئيس جملس إدارة شركة مياهنا باململكة العربية

السعودية نائبًا للرئيس عن طريق االقرتاع السرى.
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 .2إختري السيد الدكتور  /حممد رؤوف درويش أميناً للصندوق للدورة القادمة (-2112
 )2115بالتزكية.

 .4انتاب أربعة أعضاء مكملني للمكتب التنفيذى عن طريق االقرتاع السرى وهم:
 -1-4السيد األستاذ الدكتور  /عابدين صاحل – أستاذ كلية اهلندسة  ،جامعة اخلرطوم
 -2-4السيد املهندس  /بلقاسم الدحيمى  -عضو اللجنة التنفيذية  ،رئيس قسم املناهج  -كتابة

الدولة املكلفة باملاء (اململكة املغربية)
 -2-4السيد الدكتور  /امساعيل النجار -نائب رئيس شركة  - SNC Lavalinكندا

 -4-4السيد األستاذ الدكتور  /خالد أبو زيد -املدير اإلقليمي لربنامج إدارة املوارد املائية
(سيدارى)
 5-4وافق اجمللس على ضم معاىل املهندس  /كمال على  -وزير الري واملوارد املائية
السابق جبمهورية السودان

 .5وافق اجمللس على ترشيح الشاصيات العامة لعضوية اجمللس وهم:
 -1-5دولة  /الصادق املهدى – جبمهورية السودان

 -2-5سعادة األستاذ الدكتور  /إدريس الضحاك -اململكة املغربية
 -2وافق اجمللس على إستكمال أعضاء جملس احملافظني من الرتشيحات من األفراد
والشبا

واجلمعيات األهلية التى حصلت على أعلى األصوات فى االقرتاع السرى

(االنتاابات) الذى مت فى اجلمعية العمومية وهم:
 مجعية أصدقاء إبراهيم عبد العال (لبنان) م /حممد مصطفي عباس -م /عبد اهلل السلولي

(مجهورية السودان)

(اململكة العربية السعودية)

وبذلك يكون تشكيل جملس احملافظني للدورة ( )2115-2112كما هو وارد بامللحق
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 -2وافق اجمللس على إختاذ االجراءات الالزمة لتعيني وظيفة األمني العام للمجلس من
خالل االعالن عن شغل الوظيفة وقيام اللجنة التنفيذية باإلختيار وإعتماد التعيني فى
ضوء ما ورد بالالئحة الداخلية.

ثانياً :الموضوعات المطروحة على المجلس:
الموضوع األول :السعى لتوفير الموارد المالية الالزمة إلنشاء المقر الدائم للمجلس العربى
للمياه:

أوصى اجمللس بتكثيف جهود اللجنة املالية بالتواصل مع رجال األعمال
واملستثمرين واهليئات واملنظمات الداعمة للبحث عن مصادر لتمويل إنشاء
املقر الدائم للمجلس من خالل متويل تأجريى لبعض أجزاء من املبنى.

الموضوع الثانى :موقف األكاديمية العربية للمياه:

أحيط اجمللس علماً بقرار اجلمعية العمومية بالدعوة اىل عقد إجتماع
جمللس إدارة األكادميية العربية للمياه املمثل فيه كافة األطراف املعنية

والتواصل مع كل من هيئة البيئة وحكومة أبو ظبى لتحديد موقف
األكادميية مبا حيافظ على حقوق اجمللس العربى للمياه وحيقق األهداف

املنشأ من أجلها األكادميية.

الموضوع الثالث :إنشاء مركز الملك محمد السادس الدولى للدراسات والبحوث فى الوطن
العربى:
وجه جملس احملافظني التقدير للمكلة املغربية الشقيقة إلستضافتها للمركز

وأوصى بإستكمال وإنتهاء اإلجراءات والرتتيبات املؤسسية والقانونية إلنشاء
املركز وبدء أعماله.

الموضوع الرابع :مالمح خطة عمل المجلس فى المرحلة القادمة (:)3102-3103

استعرض اجمللس نتائج عمل اللجان التى إجتمعت يوم األربعاء املوافق

 22فرباير  2112وبعد العرض على اجلمعية العمومية وافق اجمللس على
إعداد خطة تفصيلية لربنامج عمل اجمللس فى ( )2114-2112فى ظل ما

مت اإلتفاق عليه وحتديد اإلختصاصات والعرض على اللجنة التنفيذية.
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الموضوع الخامس :تفعيل دور اللجان والشبكات المتخصصة التابعة للمجلس العربى للمياه:

وافق اجمللس بأن تقوم اللجنة العلمية للمجلس مبراجعة موقف الشبكات
واللجان املتاصصة وإعداد تقرير عنها وعرض املقرتحات اخلاصة بإستمرار

بعضها ودمج بعضها فى برامج وأنشطة اجمللس.

الموضوع السادس :مقترحات تفعيل وتنمية الموارد المالية للمجلس  /اشتراكات العضوية
لفئات القطاع الخاص:
أوصى اجمللس بتكثيف اجلهود لزيادة وتنمية املوارد املالية للمجلس

وتوسيع قاعدة العضوية وتفعيل نشاط األعضاء فى ضوء ما مت مناقشته من
مقرتحات جمموعات العمل واجلمعية العمومية ....مع التوصية بقيام

اللجنة التنفيذية ببحث إمكانية زيادة نسبة اشرتاكات القطاع اخلاص اىل

( 5111دوالر) سنويًا بدالً من ( 1111دوالر ) سنوياً.

الموضوع السابع :مقترح ضم أعضاء مراقبين دائمين إلجتماعات مجلس المحافظين:

قرر اجمللس أن تقوم اللجنة التنفيذية ببحث ضم عدد من املراقبني

الدائمني من الشبا

أو الرعاه الداعمني ألنشطة اجمللس حلضور

إجتماعات جملس احملافظني بصفة مراقبني على أن تقوم اللجنة بوضع
أسس ومعايري اإلختيار وعرضها على اجمللس إلقرارها .

هذا وإختتمت أعمال اجمللس بعد تقديم التهنئة للسادة األعضاء ببداية العضوية لدورة

جديدة ()2115-2112مع أصدق التمنيات جمللس احملافظني بالتوفيق
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